
 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

ITAIÓPOLIS 
 
 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 38ª Zona 
Eleitoral - Itaiópolis - SC 

 
 
 
 
 
 

 

O Ministério Público, na pessoa do 

Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça desta 

Comarca, nesta oportunidade do exercício da função de 

Promotor Eleitoral, respeitosamente comparece à presença de 

Vossa Excelência, para propor  

 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE VACÂNCIA DE CARGO E DE 

PERDA DE SUPLÊNCIA, CUMULADA COM PRECEITO 

COMINATÓRIO,  

 

 

em face de 

 

 

Valmir Fernandes, brasileiro, casado, profissão a 

apurar, residente e domiciliado na Rua Silvino Longen, 

229, Centro, Santa Terezinha, SC, onde pode ser 

encontrado também junto à Câmara de Vereadores; 

 



Hélio Saviski, brasileiro, casado, profissão a apurar, 

residente e domiciliado na localidade de Craveiro, 

Município de Santa Terezinha, SC, onde pode ser 

encontrado também junto à Câmara de Vereadores; 

 

Geraldo Reiberg, brasileiro, casado, profissão a apurar, 

residente e domiciliado na Estrada Geral do Distrito de Rio 

da Anta, Município de Santa Terezinha, onde pode ser 

encontrado também junto à Câmara de Vereadores; 

 

Fausto Nunes Godinho, brasileiro, casado, profissão a 

apurar, residente e domiciliado na localidade de Canela, 

Município de Santa Terezinha; 

 

Vanderlei da Silva, brasileiro, casado, profissão a 

apurar, residente e domiciliado na localidade de 

Assentamento 25 de Maio, Município de Santa Terezinha;  

 

Demétrio Korenivski, brasileiro, casado, profissão a 

apurar, residente na Estrada Geral do Distrito de Rio da 

Anta, Município de Santa Terezinha; 

 

Pedro Nolasco, brasileiro, casado, profissão a apurar, 

residente na localidade de Assentamento 25 de maio, 

Município de Santa Terezinha; e 

 

Celso do Amaral, brasileiro, casado, profissão a apurar, 

residente no Distrito de Rio da Anta, Município de Santa 

Terezinha; 

 

tendo a ação os seguintes 

fundamentos: 

 

 

01.  

 

PROPÓSITO DESTA AÇÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ELEITORAL 
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01.1. Esta ação tem por objetivo 

propiciar o restabelecimento da representação alcançada pelo 

Partido da Frente Popular - PFL, atualmente sucedido pelo 

Partido Democratas - DEM, e também daquela alcançada pelo 

Partido Popular Socialista - PPS, na Câmara de Vereadores do 

Município de Santa Terezinha, integrante da 38ª Zona Eleitoral 

do Estado de Santa Catarina, nas eleições municipais ocorridas 

no ano de 2004. 

 

Para evitar que suplente que também 

haja deixado o partido assuma a vaga do titular que haja 

migrado para outra agremiação partidária, a ação é promovida 

também em face dos suplentes que desta forma hajam 

procedido, após 27 de março de 2007. O motivo pelo qual 

referida data foi tomada como parâmetro restará esclarecido 

mais à frente. 

 

 

01.2. Em recente decisão, tomada no 

dia 04 de outubro do corrente ano, o colendo Supremo 

Tribunal Federal, decidindo mandados de segurança 

impetrados por Partidos Políticos em face de atos praticados 

por Sua Excelência, o Sr. Presidente da Câmara dos 

Deputados, reconheceu que, ao menos a partir de 27 de 

março do ano fluente (referência temporal a ser explicada 

mais à frente), parlamentares que, sem motivação ideológica 

claramente demonstrável, que repousasse em alteração do 

perfil programático ou ideológico (ainda que sem alterações 

programáticas formais) do partido ao qual o parlamentar 

pertencia, tivessem deixado o partido pelo qual houvessem 

sido eleitos. 

 

O acórdão daquela decisão ainda não 

se acha disponível. Sem embargo, o conteúdo e os 

fundamentos da própria decisão podem ser vislumbrados, com 

grande precisão, a partir de edição do Informativo do Supremo 
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Tribunal Federal, cujo texto acompanha a presente petição 

inicial. 

 

No âmbito da aludida decisão, registrou 

o STF que, antes de ser definitivamente declarado vago o 

cargo do parlamentar que deixasse o partido pelo qual 

houvesse sido eleito, deveria ser-lhe concedida oportunidade 

para defesa (mais precisamente justificação), de sorte a que 

pudesse expor as razões dessa sua atitude. 

 

Mais que isso, decidiu a colenda Corte 

que ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE, incumbiria definir 

regras que permitissem ao parlamentar o exercício desse 

direito de defesa. 

 

Se a Suprema Corte do país entende 

que a definição de regras para o exercício dessa defesa do 

parlamentar que muda de partido, de sorte a decidir-se sobre 

vacância ou não do cargo, em decorrência desse ato havido 

como caracterizador de infidelidade partidária, é a mais alta 

Corte Eleitoral, soa de rigor afirmar-se a competência da 

Justiça Eleitoral para ações como a presente, cujo propósito 

principal é, como dito, restabelecer a representação obtida por 

determinados partidos, na Câmara de Vereadores, no pleito de 

2004. 

 

Abordado que foi o tema da 

necessidade de assegurar-se defesa ao parlamentar, ainda 

que na perspectiva da demonstração da competência da 

Justiça Eleitoral, poder-se-ia cogitar do descabimento de ações 

como esta, justamente pela inexistência, até o momento 

presente, de disciplinamento, pelo TSE, do procedimento a ser 

observado para que tal defesa seja propiciada. 

 

Tal argumento, todavia, não seria de 

molde a afastar o aforamento, desde logo, de ações como 

esta. 
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E resulta isso do fato de que, adotado 

o procedimento ordinário - como desde já se pleiteia o seja - a 

possibilidade do exercício de defesa pelo Vereador fica 

amplamente assegurada, eis que disporá do dilargado prazo 

de quinze dias (que, no caso vertente, de litisconsórcio 

passivo, poderá eventualmente ser aplicado em dobro, na 

hipótese de virem os requeridos a manifestar-se nos autos por 

intermédio de procuradores diferentes) para apresentar todos 

os argumentos que entenda pertinentes, em defesa da 

validade de sua opção pelo ingresso em agremiação partidária 

diversa daquela pela qual foi eleito. 

 

Ademais disso, lícito concluir também 

que o procedimento disciplinado pelo TSE seria dirigido às 

próprias Casas Legislativas, a ser observado em situações 

como aquelas versadas nos mandados de segurança decididos 

pelo STF, em que pleitos foram dirigidos à Presidência da 

Câmara dos Deputados, pelos partidos políticos abandonados 

pelos parlamentares, para declaração de vacância dos cargos 

por eles ocupados e posse dos respectivos suplentes. 

 

Desta sorte, a circunstância de não 

haver ainda sido disciplinado tal procedimento por parte do 

TSE não configura obstáculo de qualquer espécie ao 

ajuizamento da presente demanda. 

 

Volvendo à competência da Justiça 

Eleitoral para ações como esta, cumpre antecipar ter a ação 

como um de seus fundamentos a regra do art. 45 da 

Constituição Federal de 1988, segundo a qual “A Câmara dos 

Deputados compõe-se de representantes do provo, eleitos, 

pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território 

e no Distrito Federal”. 

 

Dita regra deve ser aplicada também à 

escolha dos integrantes das Câmaras de Vereadores dos 

Municípios, a instâncias do que consta do art. 29, caput, 

também da Constituição Federal. De acordo com aquele 

 5 



dispositivo, na sua organização os Municípios haverão de 

atender aos princípios estabelecidos na Constituição Federal. 

Ordenando ela que a eleição dos integrantes da Câmara dos 

Deputados se faça com observância do sistema eleitoral 

proporcional, então este é o sistema que deve ser observado 

também no que pertine à eleição dos Vereadores. Também o 

art. 84 do Código Eleitoral - Lei n. 4.737/65, manda seja 

observado o sistema eleitoral proporcional nas eleições para as 

Câmaras Municipais. 

 

À Justiça Eleitoral cabe a proclamação 

dos eleitos, o que somente pode ser realizado, em se tratando 

de eleição obediente ao sistema proporcional, após 

determinação do quociente eleitoral e do quociente partidário, 

nos termos dos artigos 106 e seguintes do Código Eleitoral. 

 

De outra parte, cabe recurso contra a 

diplomação de candidato, nos termos do art. 262, ainda uma 

vez do Código Eleitoral, em caso de “errônea interpretação da 

lei quanto à aplicação do sistema de representação 

proporcional” (inciso II), ou em caso de “erro de direito ou de 

fato na apuração final quanto à determinação do quociente 

eleitoral ou partidário, contagem de votos e classificação de 

candidato, ou à sua contemplação sob determinada legenda” 

(inciso III). 

 

Incumbindo à Justiça Eleitoral a 

definição do quociente eleitoral e dos quocientes partidários a 

cada eleição, cabendo recurso contra a diplomação, a ser 

dirigido ao TRE, em caso de ocorrerem equívocos nessa 

determinação por parte dos Juízes ou Juntas Eleitorais nas 

eleições municipais, ou ao TSE, se os equívocos forem de 

Tribunal Regional Eleitoral, em eleições federais, estaduais ou 

distritais1, tem-se por cristalizada a competência da Justiça 

Eleitoral para decidir situações como a da espécie. 

 

                                                      
1 Devem ser consideradas federais as eleições para preenchimentos dos cargos de Senador e 
Deputado Federal e estaduais (ou distritais) aquelas para os cargos de Governador e Vice-
Governador de Estado ou do Distrito Federal e de Deputado Estadual ou Distrital. 
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Estando-se, então, no caso vertente, a 

discutir justamente a necessidade do restabelecimento da 

integridade da representação de partidos políticos em Câmara 

de Vereadores, ferida pela mudança de sigla partidária de 

alguns dos integrantes da Edilidade, a hipótese convence da 

competência da Justiça Eleitoral para dirimir a lide. 

 

Um ponto a mais pode ainda ser 

consignado, a demonstrar a competência da Justiça Eleitoral. 

 

Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, a 

instâncias do art. 23, XII, do Código Eleitoral, “responder, 

sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem 

formuladas em tese por autoridade com jurisdição federal ou 

órgão nacional de partido político” (sem negritos no original). 

 

Nesta perspectiva, o colendo Tribunal 

Superior Eleitoral respondeu à Consulta n. 1.389-DF (cópia da 

ementa da Resolução pelo qual a resposta foi manifestada 

segue acostada a esta petição inicial), na qual se lhe indagava 

justamente se parlamentar que mudasse de partido deveria ou 

não perdeu seu mandato ou, por outra, se mandato 

conquistado por alguém em eleição obediente ao sistema 

eleitoral proporcional “pertenceria” ao próprio candidato eleito, 

ou à agremiação partidária à qual se achava filiado quando do 

pleito. 

 

Na medida em que ao Tribunal 

Superior Eleitoral (o mesmo em face dos Tribunais Regionais 

Eleitorais, nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código 

Eleitoral) somente cabe responder às consultas que lhe sejam 

formuladas, quando versem matéria eleitoral, e na medida em 

que aquela augusta Corte conheceu da consulta noticiada e, 

por isso mesmo, apresentou a ela sua resposta, tem-se que o 

tema se acha compreendido na órbita da Justiça Eleitoral2. 

                                                      
2 Não tivesse a matéria cunho eleitoral, de se supor não teria o TSE conhecido da consulta, 
como fez, aliás, com aquela de número 1.385-DF, da Relatoria do eminente Ministro José 
Delgado, respondida por meio da Resolução n. 22.534, cuja ementa tem o seguinte teor: 

 7 



 

Acredita-se esteja demonstrada, pois, 

a competência da Justiça Eleitoral para ações como esta3. 

 

2. A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ELEITORAL PARA ESTA AÇÃO (MAS JÁ ENVEREDANDO 

TAMBÉM PELA CAUSA DE PEDIR) 

 

A legitimidade do Ministério Público 

Eleitoral para a propositura de ações como a presente emana 

de diferentes disposições normativas, ao menos uma delas 

inclusive de estatura constitucional. 

 

Nos termos do art. 127 da Constituição 

Federal de 1988, “O Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis” (sem negritos no original). 

 

Disposição semelhante consta do art. 

1° da Lei n. 8.625/93, Lei Orgânica dos Ministérios Públicos 

Estaduais e também do art. 1°, da Lei Complementar n. 75, de 

1993, Lei Orgânica do Ministério Público da União. 

 

                                                                                                                                      
“CONSULTA. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. PROCURADOR DO ESTADO. 

CUMULAÇÃO COM A FUNÇÃO DE JUIZ ELEITORAL. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. NÃO-
CONHECIMENTO. 

1. Consulta versando sobre questão de cunho eminentemente administrativo 
refoge à competência do TSE, estabelecida no art. 23, XII, do Código Eleitoral, uma 
vez que não se trata de matéria eleitoral stricto sensu. 

2. Consulta não conhecida”. 
Cópia da ementa segue anexada à presente petição inicial. 

3 É certo já ter havido ação ajuizada por partido político, com pedido similar ao que será 
formulado ao cabo da presente petição inicial, ajuizada perante a Justiça Comum Estadual, 
mais especificamente perante o r. Juízo de Direito da Comarca de Criciúma, relativamente a 
Vereadores do Município de Forquilhinha. Da decisão houve apelação, que tomou o número 
2006.016826-9, junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado. Decidindo a ação em primeira 
instância e conhecendo também da apelação interposta da sentença e decidindo a seu 
respeito, tem-se que a Justiça Estadual aceitou a sua competência para ações desta índole. 
Todavia, o v. acórdão pelo qual decidida aquela Apelação Cível é datado de 19 de julho de 
2007. Tratou-se, portanto, de decisão anterior àquela proferida pelo colendo STF, nos 
mandados de segurança linhas atrás referidos, e que serviu como um dos fundamentos para, 
na presente petição, sustentar-se a competência da Justiça Eleitoral para ações desta espécie. 
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Discorrendo acerca do mencionado 

artigo 1° da Lei n. 8.625/93, já tivemos oportunidade de 

ponderar o seguinte4: 

 
002. Para logo, sendo o regime democrático havido 

como o mais eficaz para permitir aos governados a escolha e também a 

posterior fiscalização do procedimento dos governantes, principiam a 

Constituição e esta lei atribuindo ao MP a condição de defensor desse regime, 

cuja manutenção e aprimoramento, por pressuposto, constituem interesses 

sociais indisponíveis da maior envergadura. 

Conseqüência dessa função que o constituinte e o 

legislador infra-constitucional atribuíram ao MP contemporâneo, será a 

inarredável necessidade de vir ele a oficiar em todo o procedimento eleitoral, 

e não apenas naquelas hipóteses eventualmente indicadas em textos 

legislativos específicos, como de intervenção obrigatória do parquet durante 

a preparação e realização das eleições, ou durante a apuração de seus 

resultados. 

Realmente, se uma das incumbências fundamentais 

do MP é a defesa do regime democrático perante o Poder Judiciário, não há 

como deixar de concluir que ao parquet incumbe atuar em todo o processo 

eleitoral, desde o registro dos candidatos, até a diplomação e posse dos 

eleitos, e em todos os demais procedimentos correlatos às atividades 

eleitorais. 

Em virtude dessa atribuição, conferida ao MP tanto 

pela Constituição Federal, quanto pela presente lei, de defesa judicial do 

regime democrático, forçoso não seja interpretado de forma estrita o inciso 

III do art. 32 desta mesma lei, cujo conteúdo é o seguinte: 

"Art. 32 - Além de outras funções cometidas nas 

Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos 

Promotores de Justiça, dentro de suas esferas de atribuições: 

(...) 

III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira 

instância, com as atribuições do Ministério Público Eleitoral previstas na Lei 

Orgânica do Ministério Público da União que forem pertinentes, além de 

outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária." 

Ao MP não incumbe oficiar, realmente, apenas 

naquelas hipóteses previstas expressamente em lei, durante o procedimento 

eleitoral. Funcionará em todas as fases do referido procedimento, para que, 

dessa maneira, se possa desincumbir de sua tarefa primeira de defensor 

judicial do regime democrático. 

Entendimento inverso implicará 

inconstitucionalidade, por restringir indevidamente uma das funções da 

Instituição, atribuída a ela de forma textual pelo art. 127 da Constituição da 

República. 

Persistirá o MP, sim (inclusive o Estadual), atuando 

nas hipóteses taxativamente previstas pela legislação como de intervenção 

obrigatória. Deverá, contudo, funcionar também em todas as demais etapas 

                                                      
4 DECOMAIN, Pedro Roberto. Comentários à lei orgânica nacional do Ministério Público. 
Lei 8.625/93. Florianópolis: Editora Obra Jurídica, 1996, p. 12-16. 
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e em todos os incidentes do processo eleitoral, para exaurimento do seu 

mister de defensor do regime democrático perante o Poder Judiciário. 

E isso até mesmo porque, por óbvio, para que o 

regime seja verdadeiramente democrático, pressupõe-se a existência, dentre 

outras garantias, essencialmente de eleições livres e tão honestas quanto 

possíveis, a salvo de influências estranhas à competência e propostas de 

trabalho dos candidatos. 

Exatamente para assegurar a liberdade e lisura das 

eleições é que foi criada e persiste atuando até hoje a Justiça Eleitoral. 

Ademais disso, segundo emana atualmente do 

mencionado art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao MP oficiar perante 

tal ramo do Poder Judicial, devendo fazê-lo, consoante já referido, em todas 

as etapas do procedimento eleitoral e não apenas naquelas expressamente 

referidas em textos legislativos como de intervenção obrigatória da 

Instituição. Destarte, mesmo em situações relacionadas aos pleitos políticos 

não indicadas taxativamente em lei, deve o MP ser chamado a opinar. 

Sensível a essa realidade constitucional, a Lei 

Complementar Federal n° 75, de 20 de maio de 1993, que corresponde 

exatamente à Lei Orgânica do Ministério Público da União, a que se refere o 

art. 32, III, da lei aqui comentada, há pouco transcrito, estatuiu, em seu art. 

72, que "compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto 

à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as 

fases e instâncias do processo eleitoral". Esse dispositivo é aplicável aos 

Ministérios Públicos Estaduais, não apenas por força do já referido art. 32, 

III, desta lei, como também do disposto em seu art. 80, de acordo com o 

qual serão aplicadas aos Ministérios Públicos dos Estados as regras da Lei 

Orgânica do Ministério Público da União, em tudo quanto seja pertinente. 

Afirma também a Lei Complementar n° 75/93, já agora em seus arts. 78 e 

79, que as funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juízes e 

Juntas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor Eleitoral, que deverá ser o 

membro do MP local que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral 

de cada Zona ou, na sua ausência, aquele que seja indicado pelo Chefe do 

Ministério Público Estadual. Todavia, mesmo existindo membro do Ministério 

Público Estadual a oficiar perante o Juízo incumbido dos serviços eleitorais, 

tal não representará obstáculo à designação de outro membro do parquet 

para os serviços eleitorais, por parte do Procurador-Geral de Justiça. 

Vislumbrando a importância da participação do MP 

em todo o processo eleitoral, antes mesmo de ser disciplinada pela atual 

Constituição, Fávila Ribeiro lecionava, a propósito do Direito Eleitoral 

Brasileiro, que "a toda e qualquer sessão que realizarem os órgãos 

judiciários, a ela terá acesso o representante do Ministério Público que junto 

a eles funcione. Mais do que isso, desde que se trate de sessão em caráter 

extraordinário, para ela deve ser convocado o representante do Ministério 

Público, por ser participante obrigatório das reuniões judiciárias." 

Mais adiante, aduziu ainda o mestre: "Ao ensejo das 

deliberações é dada ao Ministério Público a faculdade de se fazer ouvir, 

previamente, cumprindo o seu mister de representação da sociedade e de 

defensor da ordem jurídica. (...) Deve, portanto, legitimamente, participar 

das discussões, colaborando com o Judiciário no esclarecimento dos temas 
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controvertidos. É precisamente através dessa participação dialética que a 

sociedade sempre se fez ouvir nos pretórios judiciários." 5 

Em síntese, para que o MP exaura com eficácia a 

sua função constitucional de defensor da ordem democrática perante o Poder 

Judiciário, deve insistir na sua inarredável intervenção em todas as fases, 

atos e incidentes do procedimento eleitoral, inclusive perante a primeira 

instância da Justiça Eleitoral. 

Nessa tarefa de defensor da ordem democrática em 

Juízo, não se limita o Ministério Público, contudo, a oficiar na condição de 

custos legis, ou seja, opinando sobre a melhor solução, a seu ver, para 

controvérsias submetidas à decisão do Poder Judiciário. 

Terá também legitimação ativa para determinados 

pleitos perante a Justiça Eleitoral. Caber-lhe-á, em virtude dessa sua tarefa 

constitucional, por exemplo, impugnar inscrições eleitorais, candidaturas e 

indicações de auxiliares da Justiça para as funções de membros de mesas 

receptoras de votos, ou de mesas apuradoras, ou das próprias Juntas de 

Apuração. Da mesma forma, pode, em sendo caso, pleitear afastamento 

momentâneo ou definitivo de auxiliares permanentes da Justiça Eleitoral e do 

próprio Juiz Eleitoral, quando o entenda inabilitado para presidir o pleito, por 

qualquer motivo não espontaneamente manifestado. 

Do mesmo modo poderá o MP, observados os 

pressupostos legais inerentes, impugnar resultados de eleições e, de um 

modo geral, todas as decisões do Juiz Eleitoral e das Juntas Apuradoras, 

interpondo os recursos eventualmente previstos em lei. 

Em todas essas situações, ainda quando a lei não 

preveja a legitimidade ativa do parquet de modo expresso, decorre tal 

legitimidade, inarredavelmente, de sua tarefa de defensor da ordem 

democrática em Juízo. 

Como já salientado, nesse sentido é que se haverá 

de interpretar o inciso III do art. 32 desta lei, ou seja, funcionará o MP, sim, 

naquelas hipóteses expressamente previstas em lei como de intervenção 

obrigatória da Instituição no processo eleitoral. Funcionará, porém, não 

exclusivamente em tais hipóteses, cujo elenco não constitui numerus clausus, 

mas sim em todas as demais fases, incidentes e questões inerentes ao 

processo eleitoral, agindo como custos legis e também como legitimado ativo 

para requerer todas as providências que, a seu talante e obviamente 

respeitada a lei, sejam de rigor para manutenção da lisura do pleito. 

Candente a resposta ofertada pelo Dr. João Marques 

Farias Filho, Procurador-Chefe da Procuradoria-Geral da República no Estado 

do Maranhão, a consulta formulada sobre o assunto pelo Sr. Procurador-

Geral de Justiça daquele Estado: 

"O Promotor de Justiça, nas elevadas funções de 

RMPE (Representante do Ministério Público Eleitoral), desempenha atribuições 

deixadas a cargo do Ministério Público, essa grandiosa Instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. 

"No exercício de suas funções, é o RMPE o fiscal, por 

excelência, da aplicação da legislação eleitoral sob todas as suas facetas, de 

maneira constante, independentemente de estar ou não no período de pleito 

eleitoral. Sua atuação vai desde o alistamento e transferência de eleitores, 

                                                      
5 Direito Eleitoral, 1ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1976, p. 132/133. 
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filiação partidária, registro de chapas e formalização de coligações, à 

fiscalização do comportamento dos partidos, dos candidatos, dos pretensos 

candidatos, dos meios de comunicação em geral, da escolha dos locais das 

Seções, da designação dos membros das Mesas Receptoras e das Juntas 

Apuradoras. Atua também na vigilância quanto ao cumprimento do 

calendário eleitoral, na diplomação e posse dos eleitos. Nesta oportunidades, 

podem ser detectadas burlas à lei, tais como: falta de domicílio eleitoral; 

certidões de nascimento e de casamento, material ou ideologicamente falsas, 

para fins eleitorais; agremiações políticas não legalmente constituídas; 

candidatos inelegíveis; ilegalidade de convenções; propaganda proibida; 

abuso do poder econômico; aliciamento de eleitores, na maioria das vezes 

até em detrimento do patrimônio público, como em casos de contratações 

ilegais e patrocínio de aposentadorias fraudulentas; demissões e remoções 

ilegais de servidores e assim por diante, ilegalidades estas, dentre outras, 

corporificadoras dos tipos penais capitulados nos arts. 289 e 354 do Estatuto 

Eleitoral."6 

 

Bem de ver, pois, que ao Ministério 

Público Eleitoral incumbe a propositura de todas as ações 

judiciais que se destinem à efetiva preservação da observância 

das normas inerentes ao regime democrático, como posto pela 

Constituição Federal. 

 

Vai daí que, derivando a perda do 

mandato do parlamentar que muda de partido de diferentes 

dispositivos constitucionais, a ação judicial intentada com o 

propósito de conferir concretude a tal perda em determinada 

situação, insere-se no âmbito daquelas destinadas à 

preservação do regime democrático. 

 

É efetivamente preceito constitucional 

inerente a tal regime, que seu funcionamento ocorra, no 

âmbito da democracia representativa, mediante intermediação 

dos partidos políticos (CF/88, art. 17). 

 

Nas palavras de Pinto Ferreira,  

 
Os partidos políticos têm grande projeção no mundo 

contemporâneo, estão associados e vinculados ao próprio mecanismo do 

poder público. Eles podem ser definidos como grupos sociais, geralmente 

regulados pelo direito público, vinculando pessoas que, tendo a mesma 

                                                      
6 Atribuições do Promotor de Justiça Investido das Funções de Representante do Ministério 
Público Eleitoral; publicado na Revista "Juris Itinera", do Ministério Público do Maranhão; n° 1. 
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concepção sobre a forma desejável da sociedade do Estado, se congregam 

para a conquista do poder político, para efeito de realizar um determinado 

programa.7 

 

Mais à frente, acrescentou ainda: 

 
Por conseqüência, os partidos políticos não são só 

grupos sociológicos, nos quais cada um entra e sai livremente, como também 

instituições de natureza jurídica, órgãos pra a formação da vontade estatal 

como afirmou Kelsen, parte integrante do processo governativo na 

interpretação de A. F. MacDonald, verificando-se assim a sua existência como 

autênticas corporações de direito público.8 

 

Ademais, as eleições para a Câmara 

dos Deputados, para as Assembléias Legislativas e para a 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, assim como para as 

Câmaras de Vereadores, obedecem ao sistema eleitoral 

proporcional. É inerente a tal sistema, de outra parte, 

consoante decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, 

que o mandato seja da titularidade não do candidato eleito, 

mas sim do partido pelo qual se elegeu, de sorte que mudança 

de partido importa em perda do mandato. 

 

Nas palavras agora de Kelsen, o 

sistema eleitoral proporcional tem o objetivo precisamente de 

assegurar que as diferentes correntes de opinião pública, 

congregadas justamente em partidos políticos, possam obter 

vez, voz e voto nos parlamentos, mas na justa medida da 

expressão que tenham perante o eleitorado. 

 

Em seu dizer: 

 
β. Eleitorado e corpo representativo. Se os votantes 

estiverem divididos em certo número de distritos, o resultado da eleição pode 

não refletir a estrutura política do eleitorado total. Suponhamos, por 

exemplo, que mil votantes estão divididos em dez distritos de cem votantes, 

e que cada distrito deve eleger um delegado. Suponhamos ainda que existem 

dois partidos políticos antagônicos, A e B. Em quatro distritos, A tem noventa 

membros e B apenas 10. Mas nos seis distritos restantes, B tem sessenta 

                                                      
7 PINTO FERREIRA, Luís. Teoria Geral do Estado. 2° volume. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
1975, p. 719. 
8 PINTO FERREIRA, Luís. Teoria Geral do Estado. 2° volume. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
1975, p. 719. 
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membros, ao passo que A tem quarenta. Assim, no eleitorado total, A 

conquista a maioria com seiscentos votantes. Contudo, o partido A consegue 

eleger apenas quatro candidatos, enquanto B consegue seis. O partido que é 

a maioria entre os votantes torna-se a minoria entre os delegados, e vice-

versa. Desse modo, a divisão em distritos eleitorais pode ameaçar 

seriamente, e até mesmo eliminar por completo, o princípio de voto 

majoritário e levar ao seu oposto, a um domínio da minoria. 

 

γ. A idéia de representação proporcional. A 

possibilidade de tal resultado é eliminada por um sistema de representação 

proporcional. Esse sistema pode ser aplicado apenas quando um corpo 

eleitoral deve eleger mais de um delegado. No exemplo acima, esse sistema 

teria dado como resultado seis delegados do partido A e quatro do partido B. 

A eleição proporcional assegura que a força relativa dos partidos no corpo 

representativo seja a mesma que no corpo eleitoral. A estrutura política do 

primeiro reflete a estrutura política do segundo.9 

 

Não discrepa o ensinamento de Paulo 

Bonavides (embora também aponte vantagens e desvantagens 

do sistema proporcional): 

 
Igualmente chamado sistema de representação de 

opiniões, vem sendo adotado por vários países desde a primeira metade 

deste século. 

 

A representação proporcional, segundo Prélot, “tem 

por objeto assegurar às diversas opiniões, entre as quais se repartem os 

eleitores, um número de lugares proporcional às suas respectivas forças” ou 

no dizer também claro de Jeanneau é “o sistema em que os lugares a 

preencher são repartidos entre as listas disputantes proporcionalmente ao 

número de votos que hajam obtido”. 

 

Esse princípio, cuja racionalidade tem sido com 

tanta freqüência louvada, traça com efeito um quadro lógico e coerente das 

opiniões. Serve de espelho e mapa político ao reconhecimento das forças 

distribuídas pelo corpo da nação. Nos países que o aplicam em toda a 

plenitude, não há corrente de opinião, por minoritária que seja, que não 

tenha possibilidade eventual de representar-se no legislativo e assim 

concorrer, na medida de suas forças e de seu prestígio, para a formação da 

vontade oficial. Em suma, sob esse aspecto, trata-se de um sistema eleitoral 

que permite ao eleitor sentir a força do voto e saber de antemão de sua 

eficácia, porquanto toda a vontade do eleitorado se faz representar 

proporcionalmente ao número de sufrágios.10 

 

                                                      
9 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 2. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 288-289. Os itálicos constam do original. 
10 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. 13. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
250. 
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Fácil perceber que o sistema eleitoral 

proporcional permite aferir qual a proporção em que se 

estabelecem as preferências do eleitorado, no momento da 

eleição. Certamente que tais preferências podem alterar-se ao 

longo do tempo, mesmo no curso de uma legislatura e, 

portanto, no curso do mandato daquele que haja sido eleito. 

Mesmo assim, porém, a nova avaliação das proporções nas 

quais se dividem as preferências pelos partidos no âmbito do 

eleitorado total, apenas é realizada quando ocorre nova 

eleição. A periodicidade dos mandatos destina-se justamente a 

que se realize, de tempos em tempos, nova consulta ao 

eleitorado, acerca de suas preferências. 

 

Se apenas na oportunidade da nova 

eleição é que ocorre nova aferição das preferências do 

eleitorado, disso se conclui que, ao longo do mandato, cada 

parlamentar eleito deve necessariamente ser fiel à grei 

partidária pela qual se elegeu. Ao mudar de partido, sem que 

isso resulte de alteração programática ou ideológica severa do 

próprio partido original, o parlamentar não se afasta apenas 

do dever de fidelidade ao partido cujos esforços foram 

necessários à sua eleição, já que esta não se deveu 

exclusivamente aos esforços dele próprio, mas da própria 

vontade daquela parcela do eleitorado que foi responsável pelo 

seu sucesso em obter o mandato. 

 

O mandato, pois, antes mesmo de ser 

sequer do partido, é daquela parcela do eleitorado que, 

votando ou no partido (voto de legenda) ou em seus 

candidatos, formou a corrente de opinião necessária à eleição 

dos parlamentares daquela grei partidária. 

 

A deixar o partido pelo qual se havia 

elegido, o parlamentar se afasta também inexoravelmente 

daqueles que o elegeram, sem que estes hajam tido qualquer 

possibilidade de expressar seu pensamento a esse respeito. 
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Vale repetir: a proporção das 

preferências do eleitorado pelas diferentes greis partidárias 

existentes, resta estabelecida na ocasião em que se apresenta 

o resultado do pleito. Esta a preferência do eleitorado. O 

candidato, ademais, eleito por determinado partido, 

apresentou-se ao eleitorado sob o color dessa agremiação 

partidária. O fato de integrar aquele partido haverá 

representado também elemento que pode ter pesado e 

normalmente pesa na escolha do eleitor. Assim, não está o 

parlamentar liberto desse vínculo com o partido e - 

indiretamente - com o próprio eleitorado, de sorte a que 

pudesse, diplomação e posse adentro, acomodar-se em novos 

grupos partidários segundo conveniências que, quando não 

fossem unicamente suas, sendo eventualmente também do 

próprio Poder Executivo, não seriam, todavia, aquelas 

apontadas pelo eleitorado quando da consulta representada 

pela eleição. 

 

Certo que a circunstância entre nós 

presente, de poder-se votar em um dado candidato, mesmo 

nas eleições obedientes ao sistema eleitoral proporcional 

(inconveniente que se tentou afastar mediante emenda 

constitucional preconizando listas fechadas, a qual, 

infelizmente, foi rejeitada pela Câmara dos Deputados), 

permite que a realidade da vinculação partido-candidato-

eleitorado fique algo mascarada. 

 

Não obstante essa circunstância, 

todavia, por detrás da máscara de aparente pertença do 

mandato ao candidato e não ao partido, existe a noticiada 

realidade que vincula o primeiro ao segundo e, mais relevante 

ainda do que isso, vincula o primeiro ao eleitorado que 

sufragou sua candidatura. 

 

Mais candente ainda se torna referido 

vínculo, quando se atenta para a circunstância de que poucos 

são os parlamentares eleitos com os votos que nominalmente 

lhe foram atribuídos. Poucos são efetivamente aqueles cuja 
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votação é igual ou superior ao próprio quociente eleitoral (que 

correspondente sabidamente ao número mínimo de votos que 

um partido ou coligação deve obter, para que haja elegido ao 

menos um candidato, em eleição proporcional, segundo as 

regras entre nós vigentes). 

 

A maioria dos candidatos eleitos pelo 

sistema proporcional não o foram com sufrágios nominalmente 

atribuídos a eles próprios, e sim com votos que foram 

atribuídos ou exclusivamente ao partido (mais conhecidos 

como “votos de legenda”) ou conferidos até mesmo a outros 

candidatos. 

 

Apenas para mencionar um exemplo, 

tome-se como referência a eleição para a Assembléia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina, ocorrida no ano de 

2006. 

 

Segundo informes obtidos na página do 

E. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina na Internet 

(http://www.tre-sc.gov.br, acesso em 24 de outubro de 

2007), naquela eleição houve 3.043.606 votos nominativos e 

243.461 votos de legenda. Somados, perfizeram 3.287.067 

votos. Dividindo-se essa cifra por 40 - número de cadeiras na 

Assembléia Legislativa Catarinense, obtém-se um quociente 

eleitoral equivalente a 82.177. 

 

Ainda a partir de informações obtidas 

junto à página do TRE de Santa Catarina na Internet, alcança-

se a conclusão de que nenhum dos candidatos eleitos obteve 

votação nominativa ao menos igual a referido quociente. Em 

suma, cada qual dos que eleitos foram, não puderam creditar 

seu sucesso nas urnas exclusivamente aos seus próprios 

votos. Votos atribuídos a outros candidatos do mesmo partido 

ou coligação e votos de legenda representaram um papel 

significativo para que pudessem eleger-se. 
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Para confirmação, veja-se a tabela de 

votação dos Deputados Estaduais eleitos em Santa Catarina 

em 2006, obtida junto à página do TRE-SC: 

 

DEPUTADO ESTADUAL 

ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO  
  Partido Número Nome  Votos  

001 PMDB 15220 Herneus Joao de Nadal 72.093 
002 PMDB 15109 Ronaldo Jose Benedet 60.571 
003 PSDB 45110 Clesio Salvaro 59.061 
004 PMDB 15010 Rogerio Mendonca 54.845 
005 PSDB 45777 Nilson Goncalves de Souza 54.823 
006 PSDB 45123 Jorginho dos Santos Mello 54.002 
007 PFL 25100 Cesar Souza Junior 52.051 
008 PMDB 15270 Romildo Luiz Titon 51.969 
009 PFL 25111 Julio Cesar Garcia 51.010 
010 PP 11611 Jandir Bellini 50.272 
011 PFL 25000 Darci de Matos 48.109 
012 PMDB 15700 Antonio Mauro Rodrigues de Aguiar 46.831 
013 PFL 25200 Onofre Santo Agostini 45.571 
014 PSDB 45678 Luiz Eduardo Cherem 44.232 
015 PMDB 15180 Moacir Sopelsa 44.185 
016 PP 11311 Silvio Dreveck 42.551 
017 PMDB 15215 Joao Henrique Blasi 42.485 
018 PMDB 15321 Renato Luiz Hinnig 42.147 
019 PSDB 45222 Gilmar Knaesel 41.423 
020 PFL 25123 Gelson Luiz Merisio 40.332 
021 PDT 12580 Amauri Soares 40.108 
022 PFL 25605 Jean Jackson Kuhlmann 38.047 
023 PT 13313 Ana Paula de Souza Lima 36.989 
024 PMDB 15157 Manoel Mota 36.927 
025 PP 11223 Joares Carlos Ponticelli 36.179 
026 PP 11111 Clarikennedy Nunes 35.524 
027 PL 22222 Odete Prestes do Nascimento 35.307 
028 PSDB 45699 Marcos Luiz Vieira 35.072 
029 PMDB 15650 Genésio de Souza Goulart 33.293 
030 PT 13580 Pedro Francisco Uczai 33.129 
031 PT 13987 Pedro Baldissera 30.998 
032 PTB 14104 Narcizo Luiz Parisotto 30.839 
033 PP 11233 Reno Luiz Caramori 28.594 
034 PT 13470 Jailson Lima da Silva 24.788 
035 PT 13450 Dirceu Luiz Dresch 24.687 
036 PDT 12000 Dagomar Antonio Carneiro 23.547 
037 PPS 23122 Altair Guidi 18.834 
 

ELEITO POR MÉDIA 
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  Partido Número Nome  Votos  
038 PMDB 15015 Ada Lili Faraco De Luca 30.192 
039 PP 11166 Valmir Francisco Comin 26.560 
040 PT 13000 Decio Gomes Goes 23.010 

 

Como, em cenário desta índole, 

pretender que o mandato seja da pertença do próprio 

parlamentar, e não da agremiação partidária pela qual haja 

sido eleito? Não lhe pertence o mandato sequer quando sua 

votação haja sido igual ou superior ao quociente eleitoral. 

Muito menos ainda quando tenha sido inferior, caso em que 

votos atribuídos apenas ao partido e mesmo votos sufragando 

os nomes de outros candidatos haverão sido decisivos na sua 

eleição. 

 

Nem se objete que os interesses dos 

partidos gravitam unicamente em torno da simples busca por 

conquistar o poder (e, depois, ao longo de sucessivas eleições, 

tanto quanto possível por nele manter-se), não se achando as 

diversas correntes partidárias marcadas por algum matiz 

ideológico, mais ou menos intenso. 

 

Acerca desse particular aspecto, não é 

demais lembrar - ainda que um pouco extensas - as palavras 

do Gustav Radbruch: 

 
1. Vamos tratar agora das diferentes concepções 

partidárias, isto é, das diferentes ideologias de partido. Poderá dizer-se 

contra nós, talvez, que, focando as ideologias dos partidos políticos, não 

focamos afinal estes pelo seu lado essencial. Poderá dizer-se que na vida 

deles só o interesse partidário é uma realidade e que as suas ideologias não 

passam dum simples pretexto ou fachada, embora por vezes bela, para 

encobrir esse interesse. 

 

Aceitemos por um momento que assim seja e 

admitamos que um partido político não tenha de facto outro fundamento 

além dos simples interesses políticos, sem a intervenção de quaisquer ideias 

desinteressadas. Mesmo assim - note-se - esse partido não poderia, por 

virtude duma necessidade de natureza sociológica, deixar de criar 

imediatamente uma ideologia ou, pelo menos, de apresentar como interesse 

de toda a colectividade o seu próprio interesse. Uma semelhante ideologia 

partidária não seria, certamente, neste caso - a princípio, pelo menos - mais 

que um “véu diáfano da fantasia” para um partido encobrir com ele a “nudez 
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forte” dos seus interesses materiais. É conveniente, porém, notar que, 

mesmo na hipótese de isto ser assim e a princípio, também por uma 

invencível necessidade sociológica das coisas, uma tal ideologia de fachada 

não tardará em ser alguma coisa mais do que isso. Com efeito, a ideologia 

dum partido não é somente um elemento de luta contra os seus adversários; 

é também um instrumento de captação para a conquista de novos adeptos. 

Em torno do núcleo central que representa inicialmente o partido, no aspecto 

dos seus interesses materiais, não tardarão em se agrupar novos elementos, 

novos correligionários, cuja adesão será determinada, não simplesmente pelo 

interesse, mas pelas ideias apregoadas oficialmente por esse mesmo partido. 

Estes elementos serão assim quem passará a exigir a realização coerente e 

completa dessas ideias, mesmo à custa dos interesses iniciais do partido, e 

quem irá prender doravante este às mesmas ideais que começaram por os 

trazer para dentro dele. 

 

Além disso, ainda duma outra maneira a ideologia 

dum partido transborda para fora do quadro dos seus interesses materiais. É 

sabido que os exércitos da luta política têm também necessidade de estender 

o mais possível a sua linha de frente ideal, a fim de evitar a surpresa de 

serem envolvidos. A constante luta entre eles obriga-os necessariamente a 

terem uma solução programática para todos os problemas da vida pública, 

inclusive para aqueles que pouco ou nada têm que ver com os seus 

interesses originários. Assim se explica que, por fim, os partidos políticos 

venham, muitas vezes, a incluir nos seus programas um número cada vez 

maior de exigências e reclamações que se acham ideologicamente 

determinadas pela ideia, embora não sociologicamente condicionadas pelos 

interesses. 

 

É sabido também que no momento em que um 

interesse material invoca uma ideia espiritual, esse interesse entrega-se 

completamente nas mãos dessa ideia e à lógica desta, a qual continuará a 

desenrolar-se segundo as suas leis próprias e, muitas vezes, até contra o 

próprio interesse que a tinha invocado para fazer dela um instrumento ao seu 

serviço. 

 

Na verdade, se é sempre possível invocar livremente 

espíritos e fantasmas, o que nem sempre é fácil é mandá-los embora e 

libertarmo-nos deles ao sabor da nossa vontade. Os interesses não podem 

utilizar as ideias sem, por seu turno, lhes pagarem largo tributo e se 

colocarem também ao seu serviço. Os interesses tornam-se deste modo 

também, sem o saberem, veículos das ideais. Chamava a isto Hegel as 

“astúcias da razão” que fazem com que, mesmo contra a sua vontade, os 

interesses tenham freqüentemente de servir as ideias.11 

 

Desta sorte, se o mandato é da 

titularidade do partido e não do próprio candidato e tal 

situação configura regra inerente ao regime democrático no 
                                                      

11 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução de L. Cabral de Moncada. 6. ed. 
Coimbra: Armênio Amado - Editor, sucessor, 1979, p. 139-141. A grafia está conforme o 
original, incluída a acentuação gráfica. O itálico consta do original. 
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âmbito da democracia representativa, como concebida pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988, então todas as ações 

que se destinem à preservação desse quadro podem (rectius, 

devem) ser aforadas pelo Ministério Público Eleitoral. 

 

Com isso se tem por demonstrada a 

legitimidade do Ministério Público Eleitoral para a propositura 

desta ação. 
 

3. MAIS ASPECTOS DA CAUSA DE PEDIR 

 

3.1. Como já restou esboçado em 

momento anterior nesta petição inicial, ao decidir a Consulta 

n. 1.398, o colendo Tribunal Superior Eleitoral afirmou que o 

mandato conquistado por candidato em eleição obediente ao 

sistema proporcional não é da titularidade exclusiva dele, mas 

sim da titularidade do partido pelo qual eleito, embora 

exercido pelo referido candidato. 

 

Mais, respondendo à aludida consulta a 

mais alta Corte Eleitoral do país decidiu que parlamentar eleito 

para cargo cuja eleição obedece ao aludido sistema, caso 

mude de partido deve perder seu mandato. 

 

A ementa da Resolução n. 22.526, pela 

qual a mencionada consulta foi respondida pelo TSE, tem o 

seguinte conteúdo: 

 
CONSULTA. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. 

CANDIDATO ELEITO. CANCELAMENTO DE FILIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE 

PARTIDO. VAGA. AGREMIAÇÃO. RESPOSTA AFIRMATIVA. 

 

Já do voto proferido pelo eminente 

Ministro Cesar Peluzo na mencionada Consulta, extraem-se as 

seguintes passagens: 

 
[...] 

E o funcionamento do sistema representativo 

proporcional baseia-se “no número fixo de cadeiras estabelecido a priori pela 

própria assembléia e segue o seguinte procedimento: o número de votos 
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válidos (...) divide-se pelo número de cadeiras a serem preenchidas, 

obtendo-se, assim, o quociente eleitoral, que representa a condição para 

preencher uma cadeira (relacionado com a legenda, i.e., o número de votos 

obtidos por cada partido, indica quantas cadeiras serão preenchidas pelo 

partido). Procura-se determinar a representação da minoria em função de 

sua força eleitoral”. Vem daí a nítida e visceral dependência que guarda o 

sistema proporcional em relação aos partidos políticos. Escusaria lembrar, ao 

propósito, p. ex, que candidato eleito sob determinado partido poderia não 

tê-lo sido noutro.  

 

Ao comentar o mecanismo de atribuição de sobras 

ou restos, inerente ao sistema proporcional que adota quociente eleitoral, a 

doutrina deixa evidentes a natureza e titularidade dos postos por preencher: 

 

“Esse é um dos mais complexos problemas trazidos 

pela representação proporcional; ao procurar uma relação entre a força dos 

diferentes partidos, o sistema fixa, inicialmente, um quociente, retirado da 

divisão do número de eleitores pelo de postos a preencher. Definido esse 

quociente, os partidos terão tantos representantes quantas vezes atinjam tal 

número". 

 

A idéia fundamental de sistemas de inspiração 

proporcional, segundo JEAN MEYNAUD, “é de uma grande clareza: a 

atribuição a cada tendência, de fato à cada lista apresentada, de um número 

de cadeiras proporcional aos votos por ela obtidos. Em outros termos, a 

fórmula implica na igualdade entre a porcentagem das cadeiras obtidas e 

aquela dos votos recebidos. Se um partido obteve, por exemplo, 30% dos 

votos, ele está habilitado a receber 30% das cadeiras. E deve acontecer o 

mesmo com relação a todos os partidos em luta na circunscrição. O objetivo 

ideal da fórmula proporcional é uma situação de perfeita igualdade na qual 

cada cadeira custe aos diferentes partidos o mesmo número de votos”. 

 

Ora, é inequívoco que as cadeiras se tornam aí 

disponíveis para o partido à custa da totalidade dos votos que obteve. Não 

parece, destarte, concebível que um candidato, para cuja eleição e posse 

concorreram recursos de seu partido, e recursos não apenas financeiros , 

senão também compreendidos no conceito mesmo de patrimônio partidário 

de votos, abandone os quadros do partido após repartição das vagas 

conforme a ordem nominal de votação. 

 

Embora o candidato possa dar grande contribuição 

ao partido com os votos individuais, nem sempre é esse o caso, como o 

demonstra a rotina da eleição de candidatos de votação inexpressiva que 

obtêm vagas na esteira na votação de outros, bastante populares. Não há 

como admitir-se, na moldura do sistema, que representante eleito sob tais 

condições possa mudar de partido levando consigo o cargo, até porque, se 

tivesse concorrido por outro partido, poderia nem sequer ter sido eleito, o 

que mostra desde logo que o patrimônio dos votos deve entender-se, na 

lógica do sistema proporcional, como atributo do partido, e não, de cada 

candidato. 
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[...] 

 

Como não poderia deixar de ser, a doutrina nacional 

também proclama, sobretudo à luz do ordenamento jurídico, que de há muito 

sepultou o modelo das candidaturas avulsas, a essencialidade dos partidos 

políticos na estruturação e funcionamento da democracia representativa: 

 

“No Brasil, os cargos políticos nos Poderes 

Legislativo e Executivo são preenchido mediante eleições, e só se admite 

candidato mediante a inscrição partidária (v. art. 14, § 3º, V, da CF). 

Portanto, sem o concurso dos partidos não há como organizar e 

desempenhar as funções estatais. Na democracia moderna não há poder 

político, nem Estado, se não há partido político ”. 

 

“Como é padrão onde se adota a representação 

proporcional, a apresentação de candidaturas no Brasil é exclusividade de 

partidos políticos, não havendo nenhuma possibilidade de candidatura 

independente (CE, art. 87)”. 

 

É lícito, pois, concluir que está na ratio essendi do 

sistema proporcional o princípio da atribuição lógica dos votos aos partidos 

políticos, enquanto canais de expressão e representação das ideologias 

relevantes do corpo social, como o enuncia e resume, de forma lapidar, 

GILBERTO AMADO: “O voto proporcional é dado às idéias, ao partido, ao 

grupo”. 

 

6. A representação do povo por meio de 

representantes, é certo, opera ainda por via do mandato. 

 

A respeito, notava GERALDO ATALIBA que, “no 

instituto do mandato cristaliza-se toda a idéia de representatividade que se 

traduz nas instituições republicanas (...). O mandato se põe no centro de 

toda construção jurídica da República. É seu instrumento de viabilização. Não 

se pode cogitar de representação sem meios idôneos de sua eficácia. Sem 

mandato não há República”. 

 

Mas convém não esquecer que a natureza do 

mandato não prescinde da indefectível conformação partidária, a qual é 

também condição jurídica sine qua non de seu exercício: 

 

“Permeando o mandato parlamentar existe um duplo 

vínculo: o de caráter popular e o de índole partidária. O mandato 

parlamentar constitui expressão do princípio fundamental de que todo poder 

emana do povo. E reveste-se de índole partidária, vez que a representação 

popular no Brasil somente se efetiva pela intermediação de partido político, 

condição haurida expressamente do plano constitucional ”. 

 

[...] 

 

Arrisco a diagnosticar que, a despeito das 

peculiaridades do nosso sistema proporcional, uma das causas da debilidade 
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dos partidos políticos reside, precisamente, na indiferença oficial e popular 

quanto à desenfreada transmigração partidária que se observa nos 

parlamentos. É que, suposto não solucionem de per si os problemas das 

disputas intra-partidárias e dos embates entre correligionários por votos, o 

reconhecimento e a vivência de que o mandato pertence ao partido, não à 

pessoa do mandatário, têm, entre outros, o mérito de fortalecer a 

identificação e a vinculação ideológica entre candidatos, partidos e eleitorado. 

 

[...] 

 

8. À luz das premissas do primado dos partidos na 

organização da vida política e da natureza partidária dos mandatos nas 

eleições proporcionais, cumpre indagar do alcance dessa vinculação entre 

candidato e partido. Esgotar-se-ia no momento das eleições, no ato da 

proclamação dos eleitos, na sua posse, ou pressuporia liame mais sólido 

entre o candidato e a agremiação política pela qual se elegeu? A resposta 

implica a questão da compatibilização entre a liberdade de filiação e a 

necessidade de observância da fidelidade partidária. 

 

[...] 

 

O reconhecimento da extrema importância dos 

partidos políticos é, ao mesmo tempo, de um lado, imperativo que, embora 

não se tenha realizado através de nossa história política, por razões 

conhecidas, mas já agora irrelevantes, promana da Constituição da República 

como característica da democracia partidária, e, de outro, fator de 

avigoramento da identidade e da função político-ideológicas dos partidos: 

 

“Constatada a essencialidade dos partidos políticos – 

palavras sempre usadas no plural para indicar a necessidade de pluralismo 

partidário – e o desenvolvimento destas entidades singulares, um tema de 

reflexão se lança irrecusável. Podem os partidos conviver com a infidelidade 

de seus membros a princípios programáticos e diretrizes estabelecidas? Claro 

que não. A fidelidade – ou lealdade – ao programa e às normas fixadas 

caracterizam-se como elementos essenciais à preservação dos próprios 

partidos e do conseqüente Estado de Partidos. A ausência de lealdade aos 

princípios e demais integrantes da agremiação leva os partidos políticos à 

descrença eleitoral. E, mais grave: conduz até mesmo o regime democrático 

a riscos inoportunos que, a curto prazo, podem transmudá-lo em autoritário 

ou até mesmo em totalitário (...). 

 

A Constituição de 1988 procura impedir a perda de 

prestígio por parte dos partidos políticos exigindo a presença de regras 

atinentes à fidelidade e à disciplina partidárias nos estatutos de cada 

agremiação. Os documentos partidários tratam da matéria, conferindo-lhe, 

todavia, um tratamento de ‘lei do céu azul’: boas e perfeitas na leitura, mas 

de nenhuma aplicação real”. 

 

10. Estaria a temática da relação umbilical entre 

candidato e partido confinada ao campo estreito do art. 17, § 1º, da 
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Constituição Federal, que impõe aos partidos políticos o dever de 

estabelecerem, nos estatutos, “normas de fidelidade e disciplina partidárias”? 

 

A resposta é, incontestavelmente, negativa. A 

primazia conferida aos partidos políticos deita raízes e faz sentir sua 

influência estruturante por todo o sistema político-eleitoral de inspiração 

proporcional. 
 

3.2. Posteriormente, mais 

precisamente em 30 de agosto do corrente ano, respondendo 

desta feita à Consulta n. 1.439, o que fez por intermédio da 

Resolução n° 22.580, Relator o Eminente Ministro Caputo 

Bastos, o colendo Tribunal Superior Eleitoral definiu que a 

perda do mandato haverá de ocorrer inclusive em face do 

parlamentar que haja mudado de partido, embora tenha 

ingressado em outro que, não obstante, havia formado 

coligação com seu partido original, no pleito no qual havia 

ocorrido sua eleição. 

 

Desta sorte, mesmo a mudança de 

partido no âmbito da própria coligação original haverá de 

redundar, em tese e segundo o entendimento do TSE, na 

perda do mandato do parlamentar eleito para cargo cuja 

eleição obedece ao sistema eleitoral proporcional. 

 

3.3. Na esteira deste entendimento, 

valendo salientar desde logo que a resposta à consulta data de 

27 de março de 2007, consoante se vê inclusive da cópia da 

respectiva ementa, que se acosta a esta inicial, partidos 

políticos formularam pedidos à Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados, pleiteando declaração de vacância de cargos de 

Deputado anteriormente ocupados por parlamentares eleitos 

por aqueles partidos, mas que se haviam depois transferido 

para outras agremiações partidárias. 

 

A Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados, entendendo que a hipótese não configurava 

situação que representasse perda de mandato parlamentar, 

indeferiu os pedidos formulados por aqueles partidos. 
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Impetraram eles então mandados de 

segurança perante o E. Supremo Tribunal Federal. 

 

Os mandados de segurança em 

questão, que tomaram os números 26.602, 26.603 e 26.604, 

foram decididos em sessão iniciada no dia 03 de outubro deste 

ano e encerrada no dia 04. 

 

Em face de um deles a ordem foi 

concedida, considerando-se que uma das parlamentares que 

haviam mudado de partido, o fizera após 27 de março de 

2007, data da resposta à já antes noticiada consulta do TSE. 

 

Bem de ver, pois, que o Supremo 

Tribunal Federal, comungando do entendimento do TSE, 

afirmou também ser do partido e não do próprio candidato a 

titularidade do mandato do parlamentar eleito com 

observância das regras do sistema eleitoral proporcional. 

 

Definiu a Corte também, todavia, que a 

perda do mandato somente ocorreria em relação aos 

parlamentares que houvessem deixado o partido pelo qual 

eleitos após 27 de março de 2007, data da resposta do TSE à 

consulta já mais de uma vez referida, estabelecendo ainda 

que, antes da definitiva declaração da vacância pela Casa 

Legislativa, haveria que ser concedida ao parlamentar 

oportunidade para justificar sua mudança de partido. 

 

Muito embora ainda não publicado o v. 

acórdão relativo às decisões proferidas nos mandados de 

segurança noticiados, os fundamentos pelos quais cada qual 

foi decidido foram expostos de modo resumido e preciso no 

primeiro Informativo do STF a circular após a decisão 

(Informativo n° 482, datado de 10 de outubro de 2007, 

relativo ao período compreendido entre 1° e 5 de outubro do 

corrente ano, disponível na página do STF na Internet: 

http://www.stf.gov.br). Texto do aludido informativo, obtido 

via Internet, acompanha a presente petição inicial. 
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Em face do informativo, conveniente a 

transcrição ao menos das seguintes passagens: 

 
O Tribunal julgou, em conjunto, três mandados de 

segurança impetrados pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, 

pelo Partido Popular Socialista - PPS e pelo Partido Democratas - DEM (antigo 

Partido da Frente Liberal - PFL), em face de ato do Presidente da Câmara dos 

Deputados que indeferira requerimento por eles formulado — no sentido de 

declarar a vacância dos mandatos exercidos por Deputados Federais que se 

desfiliaram dessas agremiações partidárias —, sob o fundamento de não 

figurar a hipótese de mudança de filiação partidária entre aquelas 

expressamente previstas no § 1º do art. 239 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados (“Art. 239. A declaração de renúncia do Deputado ao 

mandato deve ser dirigida por escrito à Mesa, e independe de aprovação da 

Câmara, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida no 

expediente e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. § 1º Considera-

se também haver  renunciado: I - o Deputado que não prestar compromisso 

no prazo estabelecido neste Regimento; II - o Suplente que, convocado, não 

se apresentar para entrar em exercício no prazo regimental.”). 

 

[...] 

 

Relativamente ao mandado de segurança impetrado 

pelo PSDB, de relatoria do Min. Celso de Mello, o Tribunal, por maioria, 

indeferiu o writ. Na espécie, a impetração mandamental fora motivada pela 

resposta dada pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE à Consulta 1.398/DF na 

qual reconhecera que os partidos políticos e as coligações partidárias têm o 

direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, se, não 

ocorrendo razão legítima que o justifique, registrar-se ou o cancelamento de 

filiação partidária ou a transferência para legenda diversa, do candidato eleito 

por outro partido. Entendeu-se correta a tese acolhida pelo TSE. 

Inicialmente, expôs-se sobre a essencialidade dos partidos políticos no 

processo de poder e na conformação do regime democrático, a importância 

do postulado da fidelidade partidária, o alto significado das relações entre o 

mandatário eleito e o cidadão que o escolhe, o caráter eminentemente 

partidário do sistema proporcional e as relações de recíproca dependência 

entre o eleitor, o partido político e o representante eleito. Afirmando que o 

caráter partidário das vagas é extraído, diretamente, da norma constitucional 

que prevê o sistema proporcional (CF, art. 45, caput: “A Câmara dos 

Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema 

proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.”), e 

que, nesse sistema, a vinculação entre candidato e partido político prolonga-

se depois da eleição, considerou-se que o ato de infidelidade, seja ao partido 

político, seja ao próprio cidadão-eleitor, mais do que um desvio ético-político, 

representa, quando não precedido de uma justa razão, uma inadmissível 

ofensa ao princípio democrático e ao exercício legítimo do poder, na medida 

em que migrações inesperadas não apenas causam surpresa ao próprio corpo 

eleitoral e as agremiações partidárias de origem, privando-as da 

representatividade por elas conquistada nas urnas, mas acabam por 
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acarretar um arbitrário desequilíbrio de forças no Parlamento, vindo, em 

fraude à vontade popular e afronta ao próprio sistema eleitoral proporcional, 

a tolher, em razão da súbita redução numérica, o exercício pleno da oposição 

política. 

 

[...] 

 

Asseverou-se que o direito reclamado pelos partidos 

políticos afetados pela infidelidade partidária não surgiria da resposta que o 

TSE dera à Consulta 1.398/DF, mas representaria emanação direta da 

própria Constituição que a esse direito conferiu realidade e deu suporte 

legitimador, notadamente em face dos fundamentos e dos princípios 

estruturantes em que se apóia o Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, 

I, II e V). Ressaltou-se não se tratar de imposição, ao parlamentar infiel, de 

sanção de perda de mandato, por mudança de partido, a qual não 

configuraria ato ilícito, não incidindo, por isso, o art. 55 da CF, mas de 

reconhecimento de inexistência de direito subjetivo autônomo ou de 

expectativa de direito autônomo à manutenção pessoal do cargo, como efeito 

sistêmico-normativo da realização histórica da hipótese de desfiliação ou 

transferência injustificada, entendida como ato culposo incompatível com a 

função representativa do ideário político em cujo nome o parlamentar foi 

eleito. Aduziu-se que, em face de situações excepcionais aptas a legitimar o 

voluntário desligamento partidário — a mudança significativa de orientação 

programática do partido e a comprovada perseguição política —, haver-se-á 

de assegurar, ao parlamentar, o direito de resguardar a titularidade do 

mandato legislativo, exercendo, quando a iniciativa não for da própria 

agremiação partidária, a prerrogativa de fazer instaurar, perante o órgão 

competente da Justiça Eleitoral, procedimento no qual, em observância ao 

princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), seja a ele possível 

demonstrar a ocorrência dessas justificadoras de sua desfiliação partidária. 

Afastou-se a alegação de que o Supremo estaria usurpando atribuições do 

Congresso Nacional, por competir a ele, guardião da Constituição, interpretá-

la e, de seu texto, extrair a máxima eficácia possível. De igual modo, 

rejeitou-se a assertiva de que o prevalecimento da tese consagrada pelo TSE 

desconstituiria todos os atos administrativos e legislativos para cuja formação 

concorreram parlamentares infiéis, tendo em conta a possibilidade da adoção 

da teoria do agente estatal de fato. Diante da mudança substancial da 

jurisprudência da Corte acerca do tema, que vinha sendo no sentido da 

inaplicabilidade do princípio da fidelidade partidária aos parlamentares 

empossados, e atento ao princípio da segurança jurídica, reputou-se 

necessário estabelecer um marco temporal a delimitar o início da eficácia do 

pronunciamento da matéria em exame. No ponto, fixou-se a data em que o 

TSE apreciara a Consulta 1.398/DF, ou seja, 27.3.2007, ao fundamento de 

que, a partir desse momento, tornara-se veemente a possibilidade de revisão 

jurisprudencial, especialmente por ter intervindo, com votos concorrentes, 

naquele procedimento, três Ministros do Supremo. No caso concreto, 

entretanto, verificou-se que todos os parlamentares desligaram-se do partido 

de origem, pelo qual se elegeram, e migraram para outras agremiações 

partidárias, em datas anteriores à apreciação daquela consulta. 

 

[...] 
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Os Ministros Eros Grau, Ricardo Lewandowski e 

Joaquim Barbosa indeferiram a ordem por fundamentos diversos. O Min. Eros 

Grau considerou haver dúvida razoável a comprometer a liquidez e certeza 

do direito alegado pelo impetrante, haja vista que os parlamentares teriam 

informado que deixaram os quadros do partido por mudança do ideário da 

agremiação e de perseguições políticas internas, cuja apuração demandaria 

adequada instrução probatória, incabível na via eleita. Aduziu, ademais, não 

encontrar, na Constituição Federal, tendo em conta o disposto no seu art. 55, 

seus incisos e §§ 2º e 3º, preceito do qual se pudesse extrair a afirmação da 

competência do Presidente da Câmara dos Deputados para declarar a 

vacância e convocar os suplentes, sem prévia manifestação do Plenário ou da 

Mesa dessa Casa Legislativa, e após o pleno exercício, pelos parlamentares, 

de ampla defesa, aos quais, ainda que não se aplicassem aqueles 

dispositivos, acudiria o previsto no art. 5º, LV, da CF. Ressaltou, ainda, que a 

Constituição não prescreve a perda de mandato ao parlamentar que solicite 

cancelamento de filiação partidária ou, eleito por uma legenda, transfira-se 

para outra. No ponto, esclareceu que a Emenda Constitucional 1/69 

estabelecia o princípio da fidelidade partidária, o qual veio a ser suprimido 

pela Emenda Constitucional 25/85, não o tendo adotado a vigente 

Constituição, que, no rol taxativo de causas de perda de mandato elencadas 

no seu art. 55, não inseriu a desfiliação partidária. Concluiu que a criação de 

hipótese de perda de mandato parlamentar pelo Judiciário, fazendo as vezes 

de Poder Constituinte derivado, afrontaria os valores fundamentais do Estado 

de Direito. 

 

[...] 

 

O Min. Ricardo Lewandowski levou em conta as 

peculiaridades do caso, e os princípios da segurança jurídica e da proteção da 

confiança, bem como do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Confirmando a assertiva de que a EC 25/85 suprimira a sanção 

de perda de mandato por infidelidade partidária, aduziu que a mudança de 

partidos, no caso, ocorrera de forma coerente com a jurisprudência até então 

firmada pela Corte, e alertou sobre os sérios problemas que poderiam advir 

da adoção do entendimento do TSE retroativamente. Também entendeu não 

haver direito líquido e certo, diante da necessidade de dilação probatória, 

com observância do devido processo legal, acerca dos motivos da desfiliação. 

O Min. Joaquim Barbosa, de início, asseverou, tendo em vista o disposto no 

art. 45 da CF, que o titular derradeiro do poder é o povo, em nome do qual 

agem os representantes, razão por que afirmou ter dificuldade em admitir, 

como decidira o TSE, que a fonte de legitimidade de todo o poder estivesse 

nos partidos, pois isso levaria ao alijamento do eleitor do processo de 

manifestação de sua vontade soberana. No mais, manifestou-se no mesmo 

sentido dos votos divergentes quanto à ausência de direito líquido e certo e 

de previsão constitucional da sanção de perda de mandato, frisando, por fim, 

a impossibilidade de retroação da decisão ante o princípio da segurança 

jurídica. Vencidos os Ministros Carlos Britto e Marco Aurélio, que concediam a 

ordem tal como requerida, estabelecendo, como marco temporal para 

aplicação do princípio da fidelidade partidária, a atual legislatura, iniciada em 

fevereiro de 2007. Alguns precedentes citados: MS 20927/DF (DJU de 
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15.4.94); ADI 1063/DF (DJU de 25.6.2001); ADI 1407/DF (DJU de 

1º.2.2001); ADI 1351/DF (DJU de 30.7.2007). 

 

[...] 

 

Quando ao mandamus impetrado pelo DEM, de 

relatoria da Min. Cármen Lúcia, o Tribunal, por maioria, na linha da 

orientação firmada no MS 26603/DF, concedeu parcialmente a ordem, para o 

efeito de determinar ao Presidente da Câmara dos Deputados que remeta ao 

TSE o pedido de declaração de vacância do posto ocupado por uma deputada 

federal, litisconsorte passiva, cujos documentos trazidos aos autos 

demonstram ter ela se desfiliado em data subseqüente à fixada como marco 

temporal para a prevalência de atos cobertos pelo princípio da segurança 

jurídica, a fim de que aquela Corte, após adotar resolução disciplinadora do 

procedimento de justificação, decida sobre a matéria. Vencidos os Ministros 

Eros Grau, Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, que denegavam 

totalmente a ordem, e os Ministros Carlos Britto e Marco Aurélio que a 

concediam em maior extensão, todos com base nos fundamentos de seus 

votos expendidos naquele writ.  

 

[...] 

 

No que se refere ao mandado de segurança 

impetrado pelo PPS, de relatoria do Min. Eros Grau, o Tribunal, por maioria, 

também na linha da orientação firmada no MS 26603/DF, indeferiu o writ. O 

Min. Eros Grau, relator, assim como o fizeram os Ministros Ricardo 

Lewandowski e Joaquim Barbosa, reafirmaram os fundamentos de seus votos 

naquele mandado de segurança. Vencidos os Ministros Carlos Britto e Marco 

Aurélio, que com base nas mesmas razões expostas no referido writ, 

concediam a ordem tal como requerida. 
 

Dando conseqüência a relevantes 

preceitos constitucionais, na esteira da indiscutível 

necessidade do fortalecimento do sistema partidário brasileiro, 

como veículo de aglutinação de correntes do pensamento 

político, na perspectiva de que a democracia representativa 

não prescinde dos partidos, que são caminho para evitar 

justamente a personalização da política, com afronta até 

mesmo ao princípio constitucional da impessoalidade da 

Administração Pública (leia-se, do agir do Estado), o TSE e o 

Supremo Tribunal Federal afirmaram que o parlamentar eleito 

com observância das regras inerentes ao sistema eleitoral 

proporcional, deve, como regra, perder seu mandato, em caso 

de mudança de partido ou simples abandono da agremiação 

pela qual foi eleito. 
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O mandato, pois, é da titularidade do 

partido, embora exercido pelo parlamentar eleito. Não está, 

porém, ao dispor dele, ao seu bel prazer, segundo 

conveniências meramente pessoais. Por isso mesmo, mudança 

de partido que seja calcada em decisão de cunho particular, 

não motivada por modificação ideológica do próprio partido, 

clara e indiscutivelmente demonstrada, ou por nefasta 

perseguição política interna, deve levar à perda do mandato. 

Com isso, empossado será o suplente, desde que, 

naturalmente, permaneça ainda na agremiação partidária pela 

qual havia concorrido ao pleito. 

 

Decorrência desse entendimento é 

também que o suplente que muda de partido, nas mesmas 

circunstâncias anteriormente noticiadas, deve perder a 

suplência. Com efeito, de nada adiantaria declarar vago o 

cargo por haver o titular mudado de partido, sendo a vacância 

destinada justamente a restabelecer a representação 

partidária originalmente conquistada nas urnas, se o suplente 

a ser empossado também houver mudado de partido. O 

objetivo pretendido - manutenção da representação partidária 

advinda da manifestação das urnas - acabará não sendo 

alcançado de todo modo. 

 

De igual modo, se o suplente muda de 

partido, embora nenhum titular de cargo, eleito pelo mesmo 

partido, haja procedido dessa forma, em ocorrendo vacância 

do cargo ou mesmo licença do titular por qualquer motivo, o 

suplente a assumir a vaga, ainda que transitoriamente, já não 

será do partido original, ficando de toda forma desfalcada a 

representação primeva por este alcançada. 

 

3.4. Consoante se infere das inclusas 

certidões expedidas pelo Cartório Eleitoral a pedido do aqui 

signatário, os requeridos Hélio Saviski e Geraldo Reiberg 

foram eleitos Vereadores no Município de Santa Terezinha nas 

eleições de 2004, pelo então Partido da Frente Liberal, PFL, 

hoje Partido Democratas - DEM. 
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Ainda de acordo com a mesma 

certidão, os requeridos Hélio Saviski e Geraldo Reiberg 

filiaram-se a outra agremiação partidária, no mês de setembro 

do corrente ano. 

 

Da certidão verifica-se ainda que o 

requerido Valmir Fernandes, atual Presidente da Câmara 

de Vereadores de Santa Terezinha, foi eleito Vereador naquele 

Município também nas eleições de 2004, pelo Partido Popular 

Socialista - PPS. Também ele, porém, consoante certidão e 

documentos anexados, filiou-se a agremiação partidária 

diferente, o que teve lugar também em setembro do corrente 

ano. 

 

Acham-se, pois, os três requeridos 

nominados, na situação de perda do mandato por abandono 

do partido pelo qual foram eleitos, ocorrido posteriormente a 

27 de março de 2007, focada na decisão do colendo Supremo 

Tribunal Federal, que se vem de referir anteriormente. 

 

Já de acordo com outra certidão, 

também fornecida pelo Cartório Eleitoral a pedido do 

signatário desta petição, o requerido Fausto Nunes Godinho 

candidatou-se a Vereador no Município de Santa Terezinha 

pelo Partido da Frente Liberal - PFL, hoje Partido Democratas - 

DEM, obtendo a primeira suplência. Todavia, desfiliou-se 

daquela agremiação partidária em 28 de setembro do corrente 

ano. 

 

O requerido Vanderlei da Silva 

concorreu também ao cargo de Vereador em Santa Terezinha 

nas eleições de 2004, igualmente pelo Partido da Frente 

Liberal - PFL, hoje Partido Democratas - DEM, tendo 

remanescido como seu 6° suplente. Também ele acha-se 

desfiliado daquela agremiação partidária desde 28 de 

setembro de 2007. 
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Também o requerido Demétrio 

Korenivski concorreu ao mandado de Vereador no Município 

de Santa Terezinha no ano de 2004 pelo Partido da Frente 

Liberal - PFL, hoje Partido Democratas, obtendo a sua 7ª 

suplência. Igualmente deixou o partido em 28 de setembro de 

2007, consoante se infere da inclusa certidão fornecida pelo 

Cartório Eleitoral e documentos a ela anexados. 

 

Ainda nos termos da inclusa certidão 

fornecida pelo Cartório Eleitoral, relativa a suplentes tanto do 

antigo PFL, hoje DEM, quanto do PPS, o requerido Pedro 

Nolasco foi candidato a Vereador em Santa Terezinha nas 

eleições de 2004 pelo Partido Popular Socialista - PPS, obtendo 

a respectiva 4ª suplência. Nos termos daquela certidão, deixou 

o partido desde 03 de outubro do corrente ano. 

 

Já o requerido Celso do Amaral, que 

também concorreu ao cargo de Vereador em Santa Terezinha 

no ano de 2004, igualmente pelo Partido Popular Socialista - 

PPS, sagrando-se seu 7° suplente, deixou referido partido em 

28 de setembro de 2007. 

 

Referidos suplentes, pois, também se 

encontram na situação focada na decisão do STF, sendo de 

reconhecer-se e declarar-se haverem perdido a qualidade de 

suplentes, justamente por haverem deixado as agremiações 

partidárias pelas quais haviam concorrido ao mandado nas 

eleições acontecidas em 2004. 

 

4. 

 

PEDIDOS 

 

Em razão de todo o exposto, é em face 

dos requeridos supra-nominados promovida a presente ação, 

na qual se requer: 
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04.1. A citação de todos para poderem 

contestar a presente ação, querendo, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, com incidência ainda, sendo caso, da regra do 

art. 191 do CPC; 

 

04.2. A produção de todas as provas 

que a espécie venha a comportar, incluindo depoimentos 

pessoais, inquirição de testemunhas, juntada de documentos 

novos, enfim, todas as que se afigurem hábeis à comprovação 

dos fatos; 

 

04.3. Julgamento de procedência da 

ação, com declaração de vacância, perante a Câmara de 

Vereadores de Santa Terezinha, dos cargos de Vereador 

ocupados pelos requeridos Hélio Saviski, Geraldo Reiberg e 

Valmir Fernandes e com expedição de ofício ao ilustre Vice-

Presidente da Câmara de Vereadores (o requerido Valmir hoje 

ocupa a Presidência daquela Casa), para que dê posse, em 

lugar dos requeridos Hélio Saviski e Geraldo Reiberg, dos 

suplentes José Kozoris (primeiro suplente do DEM, ainda no 

partido) e Davi Kubichen (segundo suplente do DEM, embora 

haja deixado a agremiação desde 11 de maio de 2005, 

conforme certidão do Cartório Eleitoral), e para que, em lugar 

do requerido Valmir Fernandes, dê posse a Juvenal Andrade, 

primeiro suplente da coligação formada entre PPS e PT nas 

eleições para Vereador em Santa Terezinha no ano de 2004, o 

qual continua filiado ao PT e, por isso mesmo, deve ter 

mantida sua suplência; Davi Kubichen não se acha incluído 

entre os requeridos nesta ação, assim como também não o Sr. 

Arildo Ressel, por haverem deixado o PFL, hoje DEM, antes de 

27 de março de 2007, data a partir da qual, segundo definido 

pelo STF, a desfiliação haveria que acarretar perda do 

mandato (e, por decorrência lógica, também da qualidade de 

suplente); 

 

04.4. Condenação dos requeridos 

Valmir Fernandes, Hélio Saviski e Geraldo Reiberg a abster-se, 

após trânsito em julgado da sentença, de praticar quaisquer 
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atos inerentes ao cargo de Vereador, pena de incidência de 

multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

caso de inobservância do preceito; 

 

Dando à causa o valor meramente 

simbólico de R$ 1.000,00, eis que não se reveste de 

significância patrimonial,  

 

pede deferimento. 

 

Itaiópolis, 26.outubro.2007. 

 

 

PEDRO ROBERTO DECOMAIN 
Promotor Eleitoral 
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